Veranderen met resultaat
‘Keep the change’

Verandering vergt draagvlak
U bevindt zich aan de start van een intern verander
traject. Welke verandering u ook beoogt, om
succesvol te zijn hebt u de medewerking van de
gehele organisatie nodig – zowel op team- en
managementniveau als van de werkvloer. Hoe krijgt
u elke individuele medewerker doordrongen van de
noodzaak tot veranderen, zodat deze ook bereid is mee
te gaan in de voorgestelde koerswijziging? Hoe houdt u
het traject betaalbaar?

Ontwikkeling individueel leertraject
Uit ervaring weten wij dat succesvolle verandertrajecten
draagvlak, inspanning en betrokkenheid van de
gehele organisatie vergen. Daarom bouwen wij
samen met u een leertraject op medewerkerniveau,
dat wordt gekoppeld aan de doelstellingen van uw
verandertraject.

Resultaat

Staat u aan het begin van een verandertraject? Streeft u
naar tastbaar en duurzaam resultaat binnen alle lagen
van uw organisatie? En wilt u uw traject nog (geheel)
gefinancierd krijgen ook? Deloitte begeleidt u gedurende
het gehele traject – van ontwerp tot implementatie.

Wat bieden wij?
Deloitte begeleidt u om kostenneutraal het gewenste
resultaat van uw verandertraject te behalen. De unieke
aanpak – ‘Keep the change’ – is gebaseerd op een
samenspel van drie pijlers:
1.	Wij koppelen uw veranderdoelstellingen aan een
individueel opleidingstraject. Dit verhoogt de
betrokkenheid van werknemers in uw organisatie
en vergroot hun vermogen om de beoogde
verandering te omarmen.
2.	Wij monitoren uw verandertraject op collectief
en individueel niveau. Dit geeft u inzicht in de
voortgang en de resultaten, zodat u snel kunt
bijsturen waar en wanneer dat nodig is.
3.	Op basis van het individuele leertraject komt
u tevens in aanmerking voor de regeling
Afdrachtvermindering onderwijs. U ontvangt
dan ruim € 2.700 per FTE per jaar aan subsidie.
Een aantrekkelijke manier om uw verandertraject
mogelijk geheel te bekostigen.
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waarde door
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Veranderen met resultaat, samen
met u bereiken we de gewenste
resultaten, you keep the change!
Implementatie
Zodra een passend leertraject is opgesteld,
implementeren we het programma in uw organisatie.
Dit betekent dat uw werknemers aan de slag gaan
met de door u geformuleerde veranderdoelstellingen,
waarbij ze gericht worden opgeleid volgens het
principe van ‘learning on the job’. Gedurende
het gehele traject zorgen wij voor de benodigde
resultaatmetingen en monitoren we de voortgang.
Desgewenst kunnen wij ook bijsturen.
De afdrachtvermindering onderwijs kunt u direct vanaf
het begin van de implementatiefase op maandelijkse
basis claimen, zodat uw veranderbudget onmiddellijk
beschikbaar is.
Complete trajectondersteuning
Deloitte is uw totaalpartner voor succesvolle
verandertrajecten. Onze belastingadviseurs adviseren
u over relevante subsidies waar u recht op hebt. Onze
specialisten in Verandermanagement en Opleiden
adviseren u over de te volgen strategie rondom uw
organisatieverandering. Tot slot werken wij samen met
een externe partner, de Global Academy, om de juiste
opleidingskwalificaties en formeel onderwijs binnen uw
organisatie te realiseren. Kortom, met Deloitte weet u
zich van A tot Z ondersteund!
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Eindfase
Wij sluiten het traject af met een eindmeting en
evaluatie, waarbij u helderheid krijgt over de mate
waarin uw doelstellingen zijn bereikt. Dit is tevens het
moment waarop de certificaten en diploma’s aan uw
werknemers worden uitgereikt.
Meer resultaat
Het Keep the Change-traject zorgt voor:
1.	Een competentiescan voor de
organisatieverandering.
2.	Een individueel leertraject voor werknemers waarin
de benodigde competenties worden getraind.
3.	Meer betrokkenheid van werknemers bij de
organisatieverandering.
4.	Verbeterd inzicht in en grip op het resultaat van de
organisatieverandering, tot op individueel niveau.
Minder kosten
Dankzij ons partnership met Global Academy kunt u
gebruikmaken van de regeling Afdrachtvermindering
onderwijs van het ministerie van OCW. Dit levert per
medewerker jaarlijks ruim € 2.700 subsidie op.
Meer informatie
Voor algemene informatie over Keep the Change
kunt u terecht bij:
Jan de Rooij
06 533 662 08
janderooij@deloitte.nl
Voor specifieke informatie over de veranderaanpak:
Kees Flink
06 123 447 41
kflink@deloitte.nl
Voor vragen over de fiscale faciliteit van afdracht
vermindering onderwijs neemt u contact op met:
Frank Boeijen
06 212 720 94
fboeijen@deloitte.nl

